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§ 1 
 

Utvalda ärenden 

Diarienr 17SN17 

 

Två ärenden av individkaraktär föredrogs vid dagens sammanträde, ett från äldreomsorgen 

och ett från boendestöd LSS, Stöd och omsorg. 
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§ 2 
 

Årsredovisning och årsbokslut 2016 

Diarienr 17SN15 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner årsredovisningen och bokslutet 2016 

 
Ärendebeskrivning 

Controller Thomas Persson presenterar sedvanlig årsredovisning och årsbokslut för 2016 samt 

redovisar måluppfyllelse för året. 

 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning till socialnämnden 2017-01-18 

 Nyckeltalsbilaga 2017-01-16 
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§ 3 
 

Internkontrollplan avseende ekonomi 2016 

Diarienr 16SN439 

 
Beslut 

Godkänna rapporteringen av 2016 års internkontroll och anta den föreslagna planen för 2017 

avseende ekonomi. 

 
Ärendebeskrivning 

I kommunallagens 6 kap. § 7 definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Där 

framgår bland annat att: 

 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

 

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 

ett i övrigt tillfredsställande sätt...”. 

 

Den ekonomiska redovisning som idag sker till nämnden är den månatliga ekonomiska 

uppföljningen. Det är inte tillräckligt för att anse att nämnden fullgjort sitt ansvar för en 

fullgod internkontroll. Redovisningen behöver kompletteras med en internkontrollplan 

avseende de områden där risker bedöms vara stora. 

 

Förslaget som ekonomer och controller utarbetat på nämndens uppdrag utgår från en risk och 

konsekvens analys. Där områden som bedöms ge störst negativa konsekvenser är de som ska 

kontrolleras. Efter genomförd kontroll sammanställs en rapport till nämnden över årets 

internkontroll. 

 
Beslutsunderlag 

 Socialtjänstens Internkontrollplan 2017 

 Rapport  Internkontroll 2016 

 Internkontrollplan 2017 

 Riskanalys inför Internkontrollplan 2017 
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§ 4 
 

Ekonomiska förutsättningar VEP 2017 

Diarienr 17SN14 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar enligt förslag. 

 

Reservation 

Sven-Gösta Pettersson (S) reserverar sig för beslutet och vill ha en högre fördelning till posten 

Institutionsvård vuxna. 

 
Ärendebeskrivning 

När VEP 2017 antogs var inte de ekonomiska förutsättningarna beslutade av KF. 

Förslag till fördelning av ramökning 8,5 mkr till ÄO och 6,5 mkr till SO. Vardagsbesparingar 

har fördelats likt över verksamheterna. För ÄO så har tillskottet gått till förstärka hemtjänsten 

och materialförbrukning. För SO så går tillskottet till missbruksvården. Enligt direktiv via KF 

så skulle medlen gå till att täcka underskott vilket det har gjort. 

 
Beslutsunderlag 

 Ekonomiska förutsättningar VEP 2017 

 Socialnämndens VEP 2017  10 januari 
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§ 5 
 

Omräkning av omvårdnadsavgifter 2017 

Diarienr 16SN428 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen om omvårdnadsavgifter inför 2017 och ställer 

sig bakom de nya avgifterna. 

 
Ärendebeskrivning 

Omräkning av omvårdnadsavgifter 2017 – information 

 

Information lämnas till socialnämnden om hur 2017 års prisbasbelopp påverkar 

omvårdnadsavgiftens storlek. 

 

Prisbasbeloppet höjs från 44 300 kr för 2016 till 44 800 kr för 2017. 

Resultatet av höjningen innebär att högsta avgift inom omvårdnad som kan tas ut är 2 013 kr 

per månad 2017 jämfört med 1 991 kr per månad från 1 juli 2016. 

 

Avgifter för 2017 blir enligt nedan. 

 

Omvårdnadsavgifter särskilt boende: 

ÄO 2 013 kr/mån per person 

SO 2 013 kr/mån 

 

 

Hemtjänstavgifter: 

Serviceinsatser (städ, tvätt, handling osv) 250 kr/timme 

Omvårdnadsinsatser 200 kr/timme 

 

Hemtjänstavgifter är oförändrade jämfört med 2016, det enda som ändras är att maxtaxan höjs 

22 kronor till 2 013 kr per månad. Förändring av timtaxa måste beslutas av kommun-

fullmäktige. 
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§ 6 
 

Medborgarförslag att äldreomsorgen konverterar dublettlägenheter 

vid Berggården till hospiceplatser 

Diarienr 16SN396 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att inte konvertera dubletter till hospiceplatser. Frågan återkommer 

om förutsättningarna ändras. 

 
Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag att äldreomsorgen konverterar dublettlägenheter på Berggården till 

hospiceplatser. Konverteringen skulle innebära en minskning av fyra lägenheter vid vård- och 

omsorgsboende. 

 
Beslutsunderlag 

 Svar till medborgarförslag 

 Medborgarförslag angående att konvertera dublettlägenheter till hospiceplatser på 

Berggården 
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§ 7 
 

Revideringar av delegationsordningar 

Diarienr 16SN441 

 
Beslut 

Socialnämndens beslutar att införa ändringarna i delegationsordningarna. Begreppet länsrätt 

byts till förvaltningsrätt, arbetsutskott byts till individutskottet i de fall detta är det korrekta, 

en punkt stryks samt en punkt görs om till två punkter och får en korrekt lydelse. 

 
Ärendebeskrivning 

Gällande delegationsordningar har varit föremål för en översyn och följande har noterats och 

bör ändras: 

- Begreppen länsrätt byts till förvaltningsrätt. 

- Delegat arbetsutskottet ska på de ställen det är korrekt bytas till delegat individutskottet. 

- En punkt i delegationsordning stöd- och omsorg är inte längre aktuell och ska strykas. Se 

bifogat dokument. 

- En punkt i delegationsordning stöd- och omsorg görs om till två punkter och får en korrekt 

lydelse. Se bifogat dokument. 

 
Beslutsunderlag 

 Revideringar av delegationsordningar 

 Ändring av delegationsordning - sn 2017-01-18 
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§ 8 
 

Socialnämndens svar till revisorerna angående granskning av 

kontokort 

Diarienr 16SN403 

 
Beslut 

Socialnämnden delar revisonens uppfattning kring föreslagna förbättringsåtgärder på 

kommunövergripande nivå. 

 
Ärendebeskrivning 

Under hösten 2016 har revisorerna granskat kontokort, tjänsteresor och förmåner. 

För socialnämndens del så fanns inget att anmärka på 

 
Beslutsunderlag 

 Granskning av kontokort, tjänsteresor och förmåner 
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§ 9 
 

Socialnämndens svar till revisorerna - internkontroll 
Diarienr 16SN265 

 
Beslut 

Socialnämnden sänder upprättat svar till kommunrevisorerna. 

 
Ärendebeskrivning 

Granskning av kommunens interna kontroll genomfördes under våren 2016 av KPMG på 

uppdrag av kommunrevisorerna. 

 

Nämnden har inte uppfattat att det fanns anledning att yttra sig, utöver de kompletteringar till 

granskningen som nämnden hade levererat. Vidare var det nämndens uppfattning att ett svar 

skulle författas centralt av kommunstyrelsen, då granskning gällde den centrala styrningen 

och ledningen av kommunens interna kontroll. 

 

Socialtjänsten har stora verksamhetsområden och den interna kontrollen och granskningen 

omfattar många anställda och spänner över flera lagrum. Det är därför praktiskt och hanterbart 

att dela upp den interna kontrollen i tre delar. Det underlättar för samtlig verksamhetspersonal 

att granskningen dessutom fördelas jämnt över året. Att samla samtliga mätparametrar som 

granskas inom socialtjänsten i ett dokument skulle skapa ett ohanterbart dokument för de 

tjänstemän som deltar/ingår i granskningen. 

 

Socialnämnden utvecklar sin internkontroll under 2017 till att även innehålla risk- och 

konsekvensanalyser för områdena hälso- och sjukvård samt SoL/LSS. 

 
Beslutsunderlag 

 Svar till kommunrevisorerna - redovisning av internkontroll 

 Svar med anledning av granskning av intern kontroll 

 Granskning av kommunens interna kontroll 
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§ 10 
 

Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2017 

Diarienr 17SN27 

 
Beslut 

Ansöka om statsbidrag till personligt ombud för 3,5 årsarbetare 2017 

 
Ärendebeskrivning 

Personligt ombud finansieras till en del av bidrag av staten som söks via Länsstyrelsen varje 

år. Ansökan om medel ska göras av socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Redovisning_kommuner_året_ rev_2016(598370) (0)_TMP 

 Ansökningsblankett_kommuner_för 2017 
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§ 11 
 

Månadsrapport missbruksvården december 2016 

Diarienr 16SN36 

 
Beslut 

Godkänna månadsrapport gällande missbruksvården för december 2016 

 
Ärendebeskrivning 

Antalet besökare i öppenvården fortsätter att öka under hela 2016. Antalet vårddygn på 

behandlingshem är något färre än föregående månad, drygt 20 vårddygn färre i december än i 

november. En person får vård med stöd av LVM sedan mitten av september. 

 

De senaste månaderna har väntetider för avgiftning har fortsatt, det blir problem för våra 

klienter med en planerad behandling att få plats på vare sig avd 25 eller Beroendecentrum p g 

a av fullbeläggning . Det har ibland inneburit flera veckors väntan, en svår situation för den 

enskilde. Flera av dem som fått vänta saknar också bostad, vilket förvärrar situationen. 

Någonstans att övernatta och kunna duscha t ex plats på härbärge skulle kunna bidra till att 

hålla fast vid planeringen under väntetiden. 

 

Öppenvården följer budget. Vård på institution (frivilligt och LVM) har under december 

kostat 1 366 665 kr, vilket är ca 100 000 kr mindre än f g månad 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport december 2016 
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§ 12 
 

Hemtjänstimmar – Stöd och omsorg December 2016 

Diarienr 16SN38 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska månatligen redovisa 

ärendesituationen i hemtjänsten då verksamhetsområdena redovisade ett underskott för 2015. 

Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas behov. I januari 2016 421 

timmar/vecka, i juli 2016 423 timmar/vecka och i december 2016 410 timmar/vecka. Det bör 

dock noteras att när Stöd och omsorg tog över hemtjänsten från Äldreomsorgen (där 

Äldreomsorgen fattat beslut) för personer under 65 år verkställdes det 611 timmar/vecka. 

 

Konsekvensanalys 

Stöd till vuxna funktionsnedsattas målgrupp som får hemtjänst består av personer som ofta är 

multisjuka. Majoriteten har missbruk och psykiska funktionsnedsättningar i kombination med 

till exempel stroke, diabetes eller KOL. Området ger också stöd till personer med MS, 

Parkinsons, cancer, Aspbergers samt till personer som får palliativ vård. Majoriteten av 

brukarna får begränsat med hjälp medan några få ärenden får omfattande hjälp. 

 

I december 2016 har timmarna ökat för Stöd och omsorg med 11 timmar/ vecka, jämfört med 

föregående månad. Inga större förändringar har skett i verksamheten till följd av den 

marginella ökningen. 

 

Medborgare 

Ökad möjlighet att kunna bo hemma i sitt ordinära boende då behovet vanligtvis kan 

tillgodoses där. 

 

Verksamhet 

Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

 

Budget 

Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att 

dessa snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån 

gällande lagstiftning och praxis. 
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§ 13 
 

Rapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård 

december 2016 Äldreomsorgen 

Diarienr 16SN37 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten 

 
Ärendebeskrivning 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar har ökat med 12 timmar/dag jämfört med november vilket 

motsvarar ca 3 årsarbetare. Antalet omsorgstagare har ökat med 12. 

Timmarna för den hälso- och sjukvård som Hemsjukvården delegerar till och köper tjänst av 

hemtjänsten har ökat med 3 timmar/dag, motsvarar ca 0,75 årsarbetare, antalet personer är 

detsamma som i november. 

 

Biståndsbedömda hemtjänstinsatser 23 591 tim 761 tim/dag Omsorgstagare 692 

Hemsjukvård 982 tim 32 tim/dag Omsorgstagare 95 

 

18 personer har flyttat till särskilt boende under aktuell månad varav 9 till demensboende och 

9 till vård och omsorgsboende. 

 

Den 10 december fanns totalt 15 icke verkställda beslut om särskilt boende. Äldreomsorgen 

har 158 928 kr i betalningsansvar under december månad, vilket innebär ca 33 dygn à 4816. 

2 personer avled på sjukhuset. 

 

Konsekvensanalys 

 

Medborgare 

För medborgare som fått bifall på ansökan om särskilt boende och erbjudits plats, ökar 

nöjdhet och trygghet för den enskilde. Belastningen på anhöriga minskar. Hemmet som vård 

och omsorgsarena möjliggör för enskilda med omfattande vård och omsorgsbehov att få dem 

tillgodosedda i ordinär boendeform i högre och längre utsträckning än tidigare. I de fall det är 

den enskildes vilja och önskan ökar det den enskildes nöjdhet. 

Enskilda som har behov av, men inte kunnat beredas särskilt boende får behoven av vård och 

omsorg tillgodosedda genom hemtjänstinsatser och eller dagverksamhet, avlösning och 

anhörigstöd i förekommande fall. Tiden fram tills att en inflyttning är möjlig kan innebära 

otrygghet, oro, risker, missnöje samt att den enskildes efterfrågan och behov av anhörigas 

stöd ökar. 

 

Verksamhet 

Fortgående intern påverkan är det sedan tidigare minskade antalet platser i särskild boende 

som medför att behovet av vård och omsorg istället ska tillgodoses i ordinär boendeform 

vilket påverkar både hemtjänsttimmar och timmarna som hemsjukvården köper av 

hemtjänsten. För att tillgodose vård och omsorgsbehov har ett fåtal personer beviljats utökat 

antal vistelsedagar på avlösnings/utredningsplats i väntan på plats på särskilt boende eftersom 

det ej bedömts tillräckligt med stöd i ordinärt boende. Under aktuell månad har 
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äldreomsorgen betalningsansvar då tillgången av platser på särskilt boende inte varit 

tillräckliga för att tillgodose behoven samt att vi gjort etiska avväganden. Hemtjänsttimmar 

och hemsjukvårdstimmar ökar innevarande månad liksom antalet omsorgstagare vilket kan ha 

flera förklaringar. Antalet äldre personer ökar, de som vistas i hemmet i väntan på att tilldelas 

plats på vård och omsorgsboende innebär vanligtvis ett ökat behov av hemtjänst och sjukvård 

för att tillförsäkra skälig levnadsnivå. 

 

Budget 

Ökat antal biståndsbedömda hemtjänsttimmar bidrar till fortsatt underskott för beviljade 

hemtjänsttimmar. Hemtjänsten gör ett underskott sedan en tid tillbaka vilket dels kan bero på 

att underlaget för statistik är ändrat. From 2016 presenteras beslutad och verkställd tid under 

hela månaden, tidigare statistik redogjore för antal utförda hemtjänsttimmar en dag/månad. 

Hemtjänsten liksom övrig verksamhet har svårt att rekrytera personal, flyttar man en personal 

till övertalighetspool finns behov av personal i något annat område vilket medför att 

personalen anställs på annat distrikt vilket vanligtvis leder till rekryteringsproblem när man 

får nya ärenden som behöver hemtjänst och har ökat personal behov. Rekrytering av personal 

tar idag mycket av chefernas arbetstid, introduktion av ny personal medför dessutom en ökad 

kostnad. I december månad har hemtjänst personal beviljats semester liksom övriga anställda, 

tyvärr har sjukfrånvaron varit hög pga influensa och magsjukor vilket påverkar det 

ekonomiska resultatet. 
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§ 14 
 

Rapport ärendekön barn och unga december 2016 

Diarienr 16SN34 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Ärendesituationen 

Den aktuella ärendekön 2017-01-16 är 66 ärenden. Sedan senaste rapporten 2016-12-09 har 

21 utredningar inletts och 59 fördelats till handläggare varav 24 till våra egna handläggare och 

35 till konsulter. 2017 kommer ytterligare ärenden att fördelas till konsulterna utifrån 

socialnämndens beslut att köpa upp till 60 utredningar. Utredningar kommer att fördelas 

löpande till flera konsulter. 

Totalt har det inletts 258 utredningar under 2016. Prognosen för 2017 ligger på samma nivå. 

En översyn av utredningsförfarandet har gjorts löpande och görs löpande, detta för att se över 

möjligheter till att om möjligt arbeta med förenklade utredningar, detta utan att göra avkall på 

förväntad myndighetsutövning enligt rådande lagstiftning, och –eller adekvata 

beslutsunderlag. Beslut som står till skydd för barn och ungdomar aktualiserade på Barn och 

Familjer. 

 

Personalsituationen 

Under 2016 har totalt 8 socialsekreterare rekryterats varav 2 börjar i januari. Under samma 

period har 3 socialsekreterare gått på föräldraledighet och 3 slutat för att gå till annat jobb. 2 

socialsekreterare är sjukskrivna på heltid. 

 

Verksamheten kommer att fortsätta att arbeta med rekrytering för att nå målet att ärendekön 

ska arbetas bort. Ett avtal för köp av konsulter kommer att upphandlas för det fall att det 

kommer att finnas behov av ytterligare köp av utredningar och socialnämnden fattar ett sådant 

beslut. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

Då ärenden inte fördelas till socialsekreterare direkt i anslutning till att det fattas beslut om att 

inleda utredning så riskerar barn och dess familjer att deras situation förvärras ytterligare, 

detta från det att förhandsbedömning gjorts. Barn och familjer som i ett tidigt skede skulle 

kunna få tidiga, främjande och förebyggande insatser löper risk att få mer omfattande och 

tidskrävande insatser, insatser som kan innebära uppbrott i familjen, detta i form av placering 

av barn/ungdom i familjehem alternativt institution. 

Då verksamheten inte heller har insyn och löpande dialog med vårdnadshavare och 

barn/ungdom i forma av handläggande socialsekreterare så uteblir också adekvata och 

aktuella risk- och skyddsbedömningar som kan leda till allt för omfattande risksituationer för 

den enskilde. Uteblivna skyddsbedömningar skapar orättsäkerhet och barnperspektivet uteblir. 

 

Verksamhet 

För enheten Barn och familj innebär den ärendesituation som råder att medarbetarna ständigt 
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jobbar under tidspress och med hög anspänning. Då ärende inte fördelas till socialsekreterare 

så uteblir en tidseffektivitet som kunnat uppnås i ett normalläge. Den tidspress som 

medarbetarna idag arbetar under kan i förlängningen påverka kvalitetsarbetet samt 

möjligheten till att vara en lärande och kompetensförsörjande organisation med hög kvalité i 

det dagliga arbetet. Situationen som råder kan också innebära svårigheter att vara en attraktiv 

arbetsplats med god arbetsmiljö och låga sjuktal. Medarbetarenkäten visar på en sämre hälsa 

hos socialsekreterarna i barn- och ungdomsgruppen jämfört med övriga inom 

verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer. 

 

Budget 

Nuvarande ärendesituation kan komma att påverka budget. Det som i ett tidigt skede kunnat 

hanteras på ett mer kostnadseffektivt sätt, med tidiga och mindre omfattande insatser kan leda 

till tidskrävande, omfattande och kostsamma insatser. Köp av konsulttjänster samt 

överanställningar kommer innebära att verksamheten går med underskott 2017. 

 
Beslutsunderlag 

 Ärendekön 170105 
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§ 15 
 

Rapport placeringar i förstärkt familjehem och på institution tom 

december 2016 

Diarienr 16SN35 

 
Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 16 januari 2017 var 27 barn/ungdomar placerade utanför kommunens egna HVB och 

familjehem. 16 var placerade på HVB hem och 11 i förstärkt familjehemsvård. Fyra barn var 

under 12 år (1 flicka/3 pojkar)och 23 barn finns i spannet 13 till 21 år (10 flickor/17 pojkar). 

 

10 barn/ungdomar är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga). 3 är placerad enligt 3§ 

LVU (eget beteende), 7 är placerade enligt 2§ LVU (miljö). 

 

17 barn/ungdomar är placerade enligt socialtjänstlagen, 7 av dem är placerade utanför 

kommunen eftersom våra egna HVB hem inte haft plats att ta emot dem alternativt kompetens 

att hantera vissa beteenden. 

 

4 unga vuxna är placerade enligt LVU pga sitt missbruk. 

 

Den 9 december 2016 var 24 barn och unga placerade i förstärkt familjehemsvård eller i 

någon annan form av placering utanför sin ursprungsfamilj. 12 var placerade på HVB, 11 

inom förstärkt familjehemsvård, 1 placerad enligt 3§ LVU (statens institutions styrelse). 5 

barn under tolv år, 4 pojkar och 1 flicka. 18 barn/unga finns i spannet 13 – 21 år, 12 pojkar 

och 7 flickor. 10 barn är placerade enligt LVU (lagen om vård av unga), 2 är placerade enligt 

3 § LVU (eget beteende), 8 barn är placerade enligt 2 § LVU (brister i hemmiljön). 14 barn är 

placerade enligt SoL, av dem är 8 ensamkommande barn eller barn som flytt sitt hemland 

tillsammans med sina föräldrar. 

 

Vi ser att det är aktuellt med flera placeringar av unga pga eget beteende under 2017 men som 

ännu ej är verkställda. 

 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

27 barn och unga i Piteå har sådana omfattande behov att familjehem eller HVB-hem i egen 

regi inte kunnat nyttjas. Barnen och ungdomarnas individuella behov bedöms kunna 

tillgodoses genom placeringarna. Då flera placeringar är långt borta kan dock en återflytt till 

Piteå försvåras i flera fall. Detta har visat sig nu vara fallet då flera ungdomar känner sig så 

etablerade i andra kommuner att de inte vill flytta till Piteå. 

 

Vi ser en ökning av ungdomar och unga vuxna som har behov av placeringar pga eget 

beteende och/eller missbruk vilket är ett trendbrott jämfört med de senaste åren. 
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Verksamhet 

Ett ökat antal placeringar innebär att mer arbetstid går åt till uppföljning då det innebär fler 

långa resor. Det kan i sin tur öka de redan långa utredningstiderna i andra ärenden. Kan några 

ungdomar flytta till kommunens egna boenden förbättras förutsättningarna för verksamheten 

vad gäller handläggningstider och resor. 

 

Ökningen av LVU-placeringar gör att mer tid går till handläggning då det kan bli aktuellt med 

överklagningar. 

 

Ekonomi 

Även om flertalet av de nya placeringarna rör EKB och största delen av kostnaden är åter- 

sökningsbar, ökar kostnaderna. Dels för att det inte innebär full kostnadstäckning för 

placeringen, dels för att det innebär ökade kostnader i form av resor och tolk som inte ersätts. 

I juni flyttades 2 ungdomar till våra egna boenden, och i oktober planeras ytterligare 2 flyttas 

hem. Då har vi tagit hem alla som inte har fortsatt behov av vård/behandling som inte kan 

tillgodoses i vår kommun. 

 

Då vi ser att det är aktuellt med flera nya placeringar så är prognosen att kostnaderna för 

första delen av 2017 kommer att öka. Kostnaderna för placeringar av ungdomar och unga 

vuxna med eget beteende och/eller missbruk är den största orsaken till de ökande kostnaderna. 

 

 

 

  



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 22 (27) 

Sammanträdesdatum  

2017-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 16 
 

Delegationsbeslut 2017 

Diarienr 17SN7 

 

Delegationsbeslut fattade 2016-12-01 - 2016-12-31 anmäls och läggs därefter till 

handlingarna. 
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§ 17 
 

Ordförande/socialchef informerar 

Diarienr 17SN8 

 

 Under 2016 betalade socialförvaltningen 679 500 kr för tomhyror på Källbogården 

 Lägsta anbud på ombyggnad Källbogården är 15,3 tkr inkl moms. 

 Antal inskrivna hemsjukvårdspatienter per den 26 november 2016 under 65 år var 15 

personer och över 65 år var 62 personer. Detta är en minskning jämfört med 2015. 
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§ 18 
 

Delgivningar till socialnämnden 

Diarienr 17SN12 

 

 §7  Sammanställning av loggkontroll i socialtjänsten 2016(598229) 

 §11  Remiss – Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade 

uppehållstillstånd(598233) 

 §12  Remiss – Ökad insyn i välfärden(598234) 

 §13  Information angående uppsägning av avtal gällande Repris(598235) 

 Redovisning av ärendeflödet_2016 17-01-11 

 KPR 20161124 

 KTR_protokoll_2016-12-08 med bilagor 

 KFR protokoll 161207 

 Verksamhetsberättelse KFR 2016 

 

Beslut från KS/KF: 

 §324  Avsägelse av uppdrag som nämndeman och som ersättare i socialnämnden 

 §330 Avsägelse av uppdrag 

 §341  Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 

 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 

 §344  Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) kvartal 

3, 2016 

 §345  Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 3, 2016 

 §169 FSN Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i äldreomsorgen 

 Bilaga 16FSN12-13 - Sammanställning avvikelserapporter måltidsleveranser 160701-

160930 
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§ 19 
 

Kontaktpolitikerna har ordet 

Diarienr 17SN13 

 

Kontaktpolitikerna har inget att rapportera denna gång. 
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§ 20 
 

Övriga frågor 

Diarienr 17SN11 

 

Inga övriga frågor. 
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§ 21 
 

TEMA: Årsredovisning och årsbokslut 
 

Verksamhetsområdeschefer gjorde tillsammans med controller en redovisning över 2016. 

Några av de punkter som diksuterades var: 

 Verksamhetsområdesvis genomgång av periodbokslut och årsprognos 2016 

 Verksamhetsutveckling 

 Utmaningar inför framtiden 

 


